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Napirendi pont:

1. Aktuális kérdések megvitatása

Novák P.: Kérem, hogy Papp Orsolya olvassa fel az előző TB ülés határozatait, hogy azok
megvalósultak-e?
„4/2019 (08.23.) TB határozat:A TB felkéri a tenyésztésvezetőt arra,hogy a bírálattal nem
rendelkező kancák listáját összeállítsa amelyeket ezen évben (2019) bírálni kell és adja meg a
Tenyésztő Bizottság vezetőségének .A Tenyésztő Bizottság vezetőségének feladata:A bírálatok
helyszínének és időpontjának kidolgozása,valamint bíráló bizottságok összeállítása a bírálatokhoz.
(egyhangúlag elfogadva)”
Csíkvári M.: Orsi elkésztette az előző évi bírálatok összesítőjét, ami alapján az idei kancaregiszterbe
feltüntettem a bírálatok idejét. A lista kiküldése azonban még nem történt meg.
Úgy tudnék segíteni a bírálatok szervezésében, ha tudnám, hogy kik vállalnak bírálatot? Kinek a
közelében egyeztessek időpontot a tenyésztőkkel.
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Novák P.: Bírói szemléletegyeztetésre lenne szükség. Régebben erre volt gyakorlat és jól működött.
1/2019 (11.06.) TB határozat: A tenyésztésvezető 2019.11.12-ig megküldi a bírálandó kancák
listáját a TB tagjainak. (egyhangúlag elfogadva)
2/2019 (11.06) TB határozat: A TB tagjai 2019.11.18-ig e-mailen visszajeleznek, hogy kik
vállalnak bírálatot. (egyhangúlag elfogadva)
Novák P.: kérdezi, hogy történt-e előrelépés a következő határozattal kapcsolatban:
„5/2019 (08.23.) TB határozat: A Tenyésző Bizottság felkéri az elnökséget,hogy a megváltozott
Állattenyésztési jogszabályának a megismerésének tárgyában az idei év során (2019) lehetőség
szerinti regionális tájékoztató előadásokat szervezzen a tagságnak. (egyhangúlag elfogadva)”
Horváth S.: Még nem történt
Novák P.: Régiónként meg kell hirdetni egy-egy időpontot és szükséges, hogy a tagság jelezze előre
a részvételi szándékát.
Perényi J.: Hódmezővásárhelyen, akár november második felében lehetne lenne lehetőség egy ilyen
tájékoztatóra.
3/2019 (11.06) TB határozat: A következő TB ülésre, de legkésőbb 2020.03.01-ig legyen
kidolgozva ezeknek a tájékoztatóknak az előkészítése. (egyhangúlag elfogadva)
Novák P.: Az előző TB ülésen döntöttünk a Szittya Furioso Kft. ménjeinek tenyésztési engedélyéről:
„6/2019 (08.23.) TB határozat: Furioso XXXIX-140 Jáspis (HUN M FN12140Fu39) ideiglenes
tenyésztési engedélyt kap 2019-re a Szittya Furioso Kft. ménesében,a mén STV-re kötelezett,
valamint 5613 Furioso XXXVII-157 Sámán (HUN M FN081570000) ideiglenes tenyésztési
engedélyt kap 2019-re a Szittya Furioso Kft. ménesében,a mén STV-re kötelezett és zen méneket
nyilvántartásba helyezi.”
Miért nem lett kiadva rájuk a tenyésztési engedély?
Csíkvári M.: Mint ismeretes, az előző ülésen a kocsim műszaki hibája miatt nem tudtam részt venni.
Mivel nem volt módomban a jogszabályi környezetet elmagyarázni, ezért e-mailben fordultam a TB
tagjaihoz, melyben összefoglaltam többek közt az érvényben levő állattenyésztési rendelet, illetve az
egyesület márciusban elfogadott Tenyésztési Programjának ide vágó részeit. A Sámán nevű mén
10.20-án sikeres ménvizsgát tett. A vizsgáját követő dátumtól a tenyésztési engedélyt kiadtam.
Felhívnám a TB figyelmét, hogy a NÉBIH 2018.10.28-i levelében felszólította az Egyesületet, hogy
idézem: „A jövőben a mének minősítését, illetve a tenyésztésre való engedélyezését a tenyésztési
programjukban megadott eljárás szerint, még a fedeztetések megkezdése előtt adják ki.”
Novák P.: A tenyésztés vezetőnek végre kell hajtania a TB határozatát.
Csíkvári M.: A jogszabály szerint a tenyésztésvezető felel a Tenyésztési Program betartásáért. Mivel
szakmai kifogásaim voltak, ezért fordultam újra a TB-hez.
Vita a témáról, többek közt Domokos G., Bartók L. Horváth S. , Sallay Sándor, Molnár L.
részvételével.
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4/2019 (11.06) TB határozat.: A TB név szerinti szavazással megerősíti az előző - 6/2019 (08.23.)
TB – határozatát, mely szerint a Szittya Furioso Kft. Jáspis és Sámán nevű ménjei 2019 évre
tenyésztési engedélyt kapnak. (9 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadva)
Sallay Sándor: igen
Klucsai Dávid: igen
Domokos Gábor: igen
Perényi János: igen
Nagy Tamás: igen
Novák Pál: igen
Papp Orsolya: Igen
Dávid Ádám: igen
Fekete Balázs: igen
Horváth Sándor: tartózkodik
Molnár László: tartózkodik
Novák P.: Kérem Horváth Sándor elnököt, hogy mint munkáltató utasítsa a tenyésztésvezetőt a
határozat végrehajtására.
Horváth S.: Ezt addig nem teszem meg, amíg a Felügyelő Bizottság ki nem vizsgálja, hogy a
szabályaink betartása mellett született-e ez a határozat. Írásban fogok az FB-hez fordulni.
Novák P.: Milyen módon történik a csikók DNS vizsgálatra való kijelölése?
Csíkvári M.: A 10% kijelölésénél sokszor figyelembe veszem, hogy az illető csikó esetleg szóba
jöhet-e később ménjelöltként, illetve azokat a kancákat részesítem előnyben, melyeknek még nincs
saját DNS mintájuk.
Novák P.: Javasolja, hogy a TB az év elején előre sorsolja ki a csikószámokat, de a
tenyésztésvezetőnek is legyen 10% mozgástere.
A DNS mintavételről előre értesíteni kell a tenyésztőt, majd a származás ellenőrzés eredményéről is.
Csíkvári M.: A Gyanú nevű mén elhelyezéséről kellene dönteni. Dr. Fekete Zoltán jelezte, hogy
szívesen vállal másik mént a mesterséges állomásra.
Klucsai D.: A Kiskunsági NPI vállalja a mén elhelyezését a fed.állomásán.
5/2019 (11.06) TB határozat: A TB tagjai a 2020-as idényre fajtabeli, vagy a fajtában nemesítőként
elfogadott mén felkutatását vállalják, mely 2 évre mesterséges fedeztetésre állítható be.
(egyhangúlag elfogadva)
Csíkvári M.: Kérem, hogy a kinyomtatás előtt álló mén katalógushoz a hiányzó szöveges
bemutatásokat a TB segítsenek összeállítani. A táblázatot napokon belül kiküldöm e-mailen.
A TB javasolja az Elnökségnek Szervezeti Működési Szabályzat kidolgozását.

